ROČNÍK XXVII.
Vážení spoluobčané,
v říjnu letošního roku proběhly v celé České republice komunální volby, kde jsme volili
své zástupce do vedení místních samospráv.
Nově zvolené zastupitelstvo naší obce, které se vytvořilo na základě výsledku komunálních voleb, na svém ustavujícím zasedání zvolilo své nejužší vedení – starostu, místostarostu a členy rady obce.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám a projevili prostřednictvím hlasovacích lístků svou vůli
a podporu všem nově zvoleným zastupitelům obce Tlumačov. Velké poděkování patří
všem voličům sdružení nezávislých kandidátů „PRO TLUMAČOV“ za jejich podporu.
Zároveň bych si dovolil poděkovat za důvěru
a naděje vložené do mé osoby jako starosty.
Svojí činností v novém volebním období 2018
- 2022 bych chtěl navázat na práci v uplynulém období. Myslím, že se hodně věci podařilo uskutečnit a vybudovat, ale zůstaly nevyřešené úkoly, které se budeme snažit v novém volebním období naplnit a zrealizovat.
V dnešní hektické době a čase, kdy žijeme
stále rychleji, je potřebné se zastavit. Takovým malým, ale krásným zastavením je adventní období, čas Vánoc, čas, kdy jsme si
bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout
na běžné problémy všedního života. Vůně
vánočního stolu a vánočního stromku jsou
pro nás nezapomenutelné, asi proto se na
Vánoce tak těšíme. Vánoce však nemohou
být jen o dobrém jídle a hezkých dárcích, ale
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i o setkání se svými blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Těšme
se z maličkostí a každého upřímného slova
a úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru
se štěstím, láskou a pokojem.
Po vánočních svátcích přichází doba očekávání nového roku. Je to období začátku
nových plánů, předsevzetí a určení si nových
cílů, které bychom během nastávajícího roku
chtěli uskutečnit v osobním i pracovním životě. Je to ovšem i čas ohlédnutí se zpět a vyhodnocení toho, co jsme prožili, co se nám
podařilo uskutečnit anebo taky toho, co jsme
nestihli udělat. Při svém hodnocení zjistíme,
že nás postihly dny naplněné trápením a nezdarem, ale také dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom pozitivním je potřeba
dále stavět a rozvíjet věci započaté a nebát se
překážek, které nám život přináší.
My toto období závěru roku zahajujeme na
náměstíčku uspořádáním adventního jarmarku, který je spojený s tradičním rozsvícením
vánočního stromku v Tlumačově.
V závěru mého příspěvku, bych chtěl poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu, obecnímu zastupitelstvu, členům výborů a komisí za odvedenou práci v roce 2018.
Dovolte mi, abych Vám svým jménem popřál šťastné, pohodové a veselé vánoční svátky. Do nového roku 2019 přeji Vám a Vašim
rodinám, příbuzným a blízkým hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji Vám hodně
rodinných, pracovních a osobních úspěchů.
Petr Horka – starosta obce

Vánoční stromek

Foto: KIS Tlumačov. 

Vánoční stromek

Foto: KIS Tlumačov. 

Z dnešního čísla

Stavnostní rozsvícení stromku.

Foto: KIS Tlumačov. 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Otrokovice
napomáhají rozvoji
Tlumačov a do Senátu PČR
školství v regionu
dalším projektem

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce
Tlumačov a do Senátu Parlamentu ČR,
které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018.
Doplněno o výsledky 2. kola voleb do Senátu PČR. Volební účast v obci Tlumačov
ve volbách do zastupitelstva byla 41.59 %
a do Senátu PČR 38.02 %.

Ve druhém kole senátních voleb se ve
dnech 12. a 13. října 2018 utkali kandidáti
Libor Lukáš s Patrikem Kunčarem. V Tlumačově zvítězil stejně jako v celém volebním obvodu č. 80 Zlín pan Patrik Kunčar.

Obsazení tlumačovské radnice
2018 - 2022
Starosta: Petr Horka
Místostarosta: Mgr. Rajmund Huráň
Členové rady: Petr Horka - starosta, Mgr. Rajmund Huráň – místostarosta,
Ing. Štefan Hrtús, Mgr. Lenka Odložilíková a Blanka Konečná
Předseda finančního výboru: Edita Karlíková
Předseda kontrolního výboru: Alena Hozová

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA 2018 - 2022
Seznam zastupitelů
Petr Horka
Mgr. Lenka Odložilíková
Hana Janoštíková
Ing. Štefan Hrtús
Stanislav Jeřábek
Marek Vlček
Edita Karlíková
Mgr. Rajmund Huráň
Blanka Konečná
Ing. Jaroslav Ševela
Alena Hozová
Ing. Rostislav Talaš
Ing. Libor Hubík
Ing. Antonín Jonášek
David Hrubý

volební strana

pref. hlasy

Pro Tlumačov – SNK
Pro Tlumačov – SNK
Pro Tlumačov – SNK
Pro Tlumačov – SNK
Pro Tlumačov – SNK
Pro Tlumačov – SNK
Pro Tlumačov – SNK
Prosperita 2018 – SNK
Prosperita 2018 – SNK
Soukromníci a nezáv. pro Tlum.
Prosperita 2018 – SNK
KDU - ČSL
Soukromníci a nezáv. pro Tlum.
KDU - ČSL
ČSSD

499
425
407
398
317
300
296
274
232
219
206
174
161
159
106

Prvním zářijovým dnem letošního roku zahájilo město Otrokovice, odbor školství a kultury, čtyřletou realizaci projektu Místní akční plán II. obce s rozšířenou působností Otrokovice (dále jen MAP II.) , který je spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt
je pokračováním projektu MAP I., který na
stejném území probíhal v předchozích dvou
letech. Cílem projektu je podpora školství
a vzdělávání v našem regionu.
Z dvouleté systematické práce se základními a mateřskými školami, středisky volného času, zástupci OSPOD a neziskovými organizacemi vzešel strategický rozvojový dokument – „Místní akční plán vzdělávání na
Otrokovicku“.
„V rozvojovém dokumentu jsme společně s pedagogy a řediteli škol ORP Otrokovice definovali cíle podpory vzdělávání. Jedná
se například o výuku jazyků prostřednictvím
rodilých mluvčích do škol nebo podporu primární prevence na školách. Rozvoj kreativity, talent a podporu žákům vyjádříme projektovou aktivitou pod názvem „Dětský vědecký kongres“, jemuž bude předcházet tříměsíční průběžná příprava osmnácti žáků
ze základních otrokovických škol formou
prezentací či experimentů na zadaná témata v oblasti techniky, přírodních a společenských věd. Na tyto cíle podpory jsme získali
finanční prostředky a chceme je nyní implementovat do praxe škol.
Další klíčové aktivity budou podpora
strategického řízení na školách, aktualizace místního akčního plánu, v rámci kterého
bude docházet k setkávání osmi specializovaných pracovních skupin tvořených především z řad pedagogů, odborníků a zřizovatelů. Nezanedbatelným tématem bude podpora
společného vzdělávání na školách a workshopy s rodiči na zajímavá témata“, vyjmenovala
cíle vedoucí projektu a vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.
Do projektu jsou zapojeny všechny obce
ORP Otrokovice - Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice,
Spytihněv, Tlumačov a Žlutava v jejichž registru působí 7 základních škol, 4 základní
a mateřské školy, 6 mateřských škol, 2 základní umělecké školy a 2 domy dětí a mládeže.
Aktuální informace o dění v projektu, dokumenty a fotogalerie budou pro veřejnost
k dispozici na webových stránkách www.
otrokovice.cz v sekci školství a také na FB
profilu projektu MAP II. ORP Otrokovice.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0008582
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Ze života obce

Fitness
cvičební stroje
na ul. Sportovní
K dnes již realizovanému a plně využívanému workoutovému hřišti na ul. Sportovní
byly dne 9. 10. 2018 v jeho blízkosti instalovány 4 kusy fitness cvičebních strojů. Jedná se
o plánované rozšíření možností sportovních
aktivit v rámci sportovního areálu obce. Mechanické posilovací stroje, které slouží k posílení a rozvoji svalstva, jsou určeny pro osoby ve věku od 14-ti let a starší.
Dodávku a montáž fitness strojů provedla
společnost Kovo-art Poděbrady s.r.o. za celkovou cenu 110 tis. Kč.
Vzhledem k požadavkům na umístění cvičebních strojů i v dalších částech obce, například u dětského hřiště v ul. U Trojice, bude
do rozpočtu pro rok 2019 rezervována částka na jejich pořízení. Předpokládá se opět nákup 4 kusů fitness strojů odlišných od již instalovaných tak, aby sportovně založení občané mohli posilovat své zdraví i možnými
přesuny mezi sportovišti pěšky, během nebo
na kole. Sportu zdar!
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

OBEC TLUMAČOV
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV, okres Zlín

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
Oddělení životního prostředí, údržby a služeb OÚ Tlumačov
MAN nákladní kontejner
1 hod
1 km/25,- Kč
+ manipulace (složení 60,- Kč / naložení 60,- Kč / výsyp 60,- Kč)
Traktor + vlek, radlice atd.
1 hod
1 km/25,- Kč
+ manipulace (připojení 60,- Kč / odpojení 60,- Kč / výsyp 60,- Kč)
Traktor + štěpkovač
1 hod
1 km/25.- Kč
Nakladač-bagr
1 hod
1 km/25,- Kč
Malotraktor + vlek a zař.
1 hod
1 km/17,- Kč
Dodávka auto (Ford)
1 hod ček.
1 km/14,- Kč
Osobní auto (Caddy)
1 hod ček.
1 km/12,- Kč

bez DPH
538,- Kč
180,- Kč
538,- Kč
180,- Kč
608,- Kč
679,- Kč
441,- Kč
228,- Kč
198,- Kč

s DPH (21%)
651,- Kč
218,- Kč
651,- Kč
218,- Kč
736,- Kč
822,- Kč
534,- Kč
276,- Kč
240,- Kč

Sekačka (Wisconsin)
Mulčovací (VIVID, VARI)
Sekačka ruční (ALKO)
Sečení křovinořezem
Práce zednické
Práce pomocné
Práce elektrikářské
Práce úklidové
Práce údržba zeleně (pomocné)
Práce zimní údržby (ruční)
Práce s motorovou pilou
Práce s manipulací s odpady
Práce zámečnické

795,- Kč
441,- Kč
320,- Kč
320,- Kč
264,- Kč
145,- Kč
272,- Kč
145,- Kč
145,- Kč
145,- Kč
422,- Kč
145,- Kč
302,- Kč

962,- Kč
534,- Kč
387,- Kč
387,- Kč
319,- Kč
175,- Kč
329,- Kč
175,- Kč
175,- Kč
175,- Kč
511,- Kč
175,- Kč
365,- Kč

1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod
1 hod

1 m2/0,90 Kč
1 m2/1,40 Kč
1 m2/1,90 Kč
1 m2/1,90 Kč

Příplatek za extrémní podmínky možnost až 25 % přirážky.

Ceník prací a služeb byl schválen dne 14.11.2018 usnesením Rady obce Tlumačov č. R15/01/11/18
s účinností od 1.1.2019.

Vybudování jazykové učebny
ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky
Cvičební stroj.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Cvičební stroj.

Foto: OÚ Tlumačov. 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstvem
obce Tlumačov ze dne 13. prosince 2017 o podání žádosti o dotaci ve zveřejněné 2. výzvě
MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura
pro předškolní vzdělávání a základní školy
a v souladu se schváleným rozpočtem obce
Tlumačov na rok 2018 byla počátkem letošního roku zahájena příprava na akci „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky“.
Jednalo se zejména o výběr administrátora projektu, kterým se stala zlínská společnost Regiozona s.r.o. Následně byla, jako
zhotovitel akce, na základě výběrového řízení vybrána společnost Z+M Partner, spol.
s r.o. Ostrava.
Samotná realizace akce, jejíž součástí jsou
pouze drobné stavební úpravy podlah, vodoinstalace a elektroinstalace, které nepodléhají
stavebnímu řízení, obsahuje zejména dodávku vybavení učebny požadovaným školním

nábytkem a technikou pro 19 žáků a 1 učitele.
Jelikož podaná žádost o dotaci byla úspěšná, bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. Projekt je u poskytovatele dotace veden pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0
75/0007988.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro budoucí uplatnění na trhu práce
v klíčových kompetencích, jako je komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními
technologiemi.
Celková výše uznatelných nákladů projektu činí 1 697 001,- Kč, z čehož výše dotace je 1 612 150,95 Kč. Rozdílová částka ve
výši 84 850,05 Kč bude financována z rozpočtu obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

www.tlumacov.cz
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém zasedání dne 5. 9. 2018
projednalo:

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 19. 9. 2018
projednala:

Ustavující jednání Zastupitelstva obce Tlumačov které se
konalo 31. 10. 2018:

schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018
rozpočtu obce pro rok 2018 – zvýšení příjmů a výdajů o 3,303.000 Kč s tím, že celkové příjmy a výdaje po opatření 3/2018 činí
57,785.400 Kč
 schválilo dotaci ve výši 200.000 Kč
a Veřejnoprávní smlouvu č 2018/EO/0101
o poskytnutí indiv. dotace z rozpočtu obce
na obnovu fasády fary a opravu havarijních
štítů pro Římskokatolickou farnost Tlumačov
 schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro RD na p. č. 779/11“ – uložení přípojky na p. č. 779/9 a 779/31 se spol. GasNet s.r.o. Ústí nad Labem
 schválilo smlouvu o zřízení služebnosti ing. sítě na zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby stavby vodovodu realizovaného v rámci akce „Rekonstrukce výrobní
haly“ – umístění vodovodu na p. č. 2611 se
spol. Dudr Company s.r.o., Zlín
neschválilo nabídku úplatného převodu – spoluvlastnického podílu ideální 1/26
pozemků p. č. 1710, 1857/1, 1857/6 a 1857/7
 schválilo záměr majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicemi
III/43826 a III/43835 v k.ú. obce Tlumačov
formou daru, tj. bezúplatným převodem mezi
obcí Tlumačov a Zlínským krajem
schválilo v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce
Tlumačov panu Josefu Oharkovi a členkám
hudebně dramatické skupiny Návraty – paní
Ireně Janišové, Zdeně Gazdové, Mgr. Marii
Pečeňové a Haně Janoštíkové, a dále udělit
ocenění Čestný občan obce Tlumačov panu
Zdeňku Ředinovi a panu Josefu Klose
 schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv
ČR za účelem pomoci obci Prameny. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno KÚ Zlínského
kraje dne 21. 8. 2018, č. j. KUZL 60663/2018
schválilo podání žádosti o dotaci pro
JSDHO Tlumačov z „Dotace obcím pro
JSDH obcí Zl. kraje“ PR12-19 vydanou Zl.
krajem a pověřuje OÚ alokováním částky
70.000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na
rok 2019 pro pokrytí výdajů na poměrnou
část dotace

schválila aktualizaci Spisového a skartačního plánu OÚ, který je přílohou č. 1 ke
Spisovému a skartačnímu řádu OÚ
 schválila předložený Pořadník č.
23/2018 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov, ze dne 26. 10. 2016
schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
se spol. DERATEX, Zlín – Příluky
 schválila v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec
Tlumačov, řediteli ZŠ a ředitelce MŠ Tlumačov mimořádnou finanční odměnu v navržené výši
schválila ceny kurzů (jóga, zumba, kondiční cvičení), které organizuje KIS v budově
č. p. 65 pro období od 1. 10. 2018 do 31. 12.
2018 a pro období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019
 schválila cenu vstupného do dětské
herny v budově č. p. 65 od 1. 10. 2018 ve výši
20 Kč/osoba/den
schválila nájem učebny v budově č.p.
65 ve výši 100 Kč/hod. + DPH
 zrušila s účinností k 1. 10. 2018
v souladu s § 102, ods. 2, pís. H) zákona
č. 128/2000 komisi zemědělskou a ŽP, komisi stavební, dopravní a rozvoje obce, komisi bytovou a sociální a komisi školskou,
p
mládeže a sportu

na své prvním jednání nově zvolení zastupitelé přijali následující usnesení:
ZO ověřilo platnost volby členů zastupitelstva obce Tlumačov
 schválilo Jednací řád Zastupitelstva
obce, včetně pozměňovacího návrhu odst.
11, §8
stanovilo v souladu s ustanovením § 84
odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů: a) počet
členů Rady obce na 5, b) počet dlouhodobě uvolněných členů ZO na 1, a to na funkci starosty obce
 schválilo tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů RO
schválilo volební řád pro průběh tajného hlasování v předloženém znění
 zvolilo starostou obce pana Petra
Horku a místostarostou pana Mgr. Rajmunda Huráně
zvolilo za členy RO paní Blanku Konečnou, paní Mgr. Lenku Odložilíkovou a pana
Ing. Štefana Hrtúse
zřídilo v souladu s ustanovením § 84
odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 kontrolní výbor a do
funkce předsedy kontrolního výboru jmenovalo paní Alenu Hozovou a dále zřídilo pro
volební období 2018 – 2022 finanční výbor
a do funkce předsedy finančního výboru jmenovalo paní Editu Karlíkovou s tím, že oba
předsedové do příštího jednání ZO předloží
ke schválení členy výboru
stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO Tlumačov pro volební
období 2018 - 22: místostarosta 18.900 Kč,
člen RO 2.200 Kč, předseda výboru 1.500,
předseda komise RO 1.500 Kč, člen výboru ZO 1.000 Kč, člen komise RO 1.000 Kč,
člen ZO 600 Kč
stanovuje, že za výkon více funkcí vždy
náleží jen jedna odměna, a to za funkci, kde
je odměna nejvyšší
stanovilo, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
 schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi
a členům ZO – obřadníkům
 schválilo příspěvek uvolněnému členovi ZO dle stanovené vnitřní směrnice OÚ
Tlumačov a Statutu sociálního fondu
delegovalo starostu obce pana P. Horku jako zástupce obce na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná od listopadu 2018 do
od prosince 2022, zároveň delegovalo místostarostu pana Mgr. R. Huráně jako zá-

Prosinec 2018

Mimořádné jednání Rady obce
Tlumačov dne 22. 10. 2018
projednalo:
vzala na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna plynového kotle v KIS, č. p. 170, Tlumačov“
 schválila uzavření smlouvy se spol.
Harko s.r.o., Trávník, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nabídky
s cenou 129.928 Kč bez DPH
schválila finanční dar ve výši 5.000 Kč
a Darovací smlouvu pro Babybox pro odložené děti – STATIM,z.s., Praha 10 - Háje
 schválila vnitřní směrnici Nakládání
s osobními údaji na OÚ Tlumačov a uložila
Obecnímu úřadu pracovat v souladu s touto směrnicí
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Z radnice

Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
stupce obce do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná v období listopad 2018 až prosinec 2022
 delegovalo starostu pana P. Horku
jako zástupce obce na řádné a mimořádné
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 14. 11. 2018
projednala:
schválila Jednací řád Rady obce Tlumačov
 schválila Plán inventur pro rok 2018
a Příkaz k provedení inventarizace majetku
p.o. ZŠ a MŠ Tlumačov k 31. 12. 2018
schválila prodloužení nájemních smluv
nájemníkům za předpokladu uhrazení veškerých závazků vůči obci a předložení dokladů
o zaplacení na dobu určitou do 31. 12. 2019
schválila prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 7 paní R. Stuškové a č. 8 a 9
slečně P. Hubové v domě služeb za účelem
provozování kadeřnictví do 31. 12. 2019
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na buňku č. 6 paní K. Kudláčkové za účelem
provozování pedikůry a manikůry do 31. 12.
2019 a schválila paní K. Kudláčkové slevu na
nájemném ve výši 1/3 ročního nájemného
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na buňku 1,2,3 paní J. Brázdilové do 31. 12.
2019 za účelem prodeje oděvů a obuvi
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na nebytové prostory v DPS Tlumačov paní
J. Juříkové do 31. 12. 2019 pro provozování
masáží a kosmetiky
schválila záměr pronajmout buňku 5
a 6 v objektu Domu služeb za stanovených
podmínek
 schválila pro klub seniorů Tlumačov
bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní na rok 2019
stanovila dnem pro uzavírání manželství u občanských sňatků, uzavíraných před
Obecním úřadem v Tlumačově, každou sobotu mimo státních svátků od 10.00 do 12.00,
místem určeným pro konání slavnostních
obřadů obřadní síň Obecního úřadu, uvedený den a termín a místo jsou bez poplatku,
v ostatní dny a mimo stanovenou dobu či
místo bude za obřad hrazen poplatek ve výši
1000 Kč dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích
schválila „Ceník prací a služeb“ s platností od 1. 1. 2019
schválila záměr výpůjček částí pozemků, jejichž účelem je ve všech případech realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti za uvedených podmínek: p. č.: 2457/3 ostatní plocha o výměře 8 m2, dále 2456/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m2, dále 2445 ostatní

plocha o výměře cca 10 m2, dále 2445 ostatní
plocha o výměře 2 x 10 m2, dále 2445 ostatní plocha o výměře 10 m2, dále 2445 o výměře 20 m2

 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 7. 2018 se spol.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod DS Brno
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TLUMAČOV A STOLNÍ
TENISTÉ TLUMAČOV

zvou všechny hráče i fanoušky na

VII. ročník
turnaje ve stolním tenise
neregistrovaných hráčů.

5. ledna 2019 od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Tlumačov
Kategorie děti, muži, ženy a senioři.

STARTOVNÉ (pouze dospělí): 100 Kč
Program:
9:00 – 9:30 registrace dětí (kategorie: 6 – 10 let; 10 let – školní
věk [ZŠ]), 9:30 – 13:30 turnaj dětí
13:30 – 20:00 turnaj mužů, žen a seniorů

POZOR: MUŽI, ŽENY A SENIOŘI SE MUSÍ
ZAREGISTROVAT PŘED TURNAJEM DO 2. 1. 2019.
Registrujte se u Renáty Nelešovské, vedoucí KIS Tlumačov,
tel.: 724 368 378, 577 929 028, email: vedoucikis@tlumacov.cz
nebo osobně.
www.tlumacov.cz

Ze života obce

Letošní Hry seniorů
Mikroregionu Jižní Haná jsou za námi

Foto: KIS Tlumačov. 

Tlumačovští senioři s vedením obce.

Oprava
pískovcového
kříže na hřbitově
V průběhu měsíců srpna a září 2018 byla
realizována oprava pískovcového kříže na
hřbitově, který je ve vlastnictví obce Tlumačov. Oprava proběhla formou restaurátorského zásahu, který byl proveden odbornou restaurátorkou s licencí Ministerstva kultury
ČR paní Pavlou Hradilovou ze Zlína.
V rámci restauračních prací byly z povrchu pískovce odstraněny prach a nečistoty, zejména pak mechy, provedena injektáž a vytmelení drobných prasklin v povrchu pískovce, stažení prasklého kříže nerezovými sponami, biosanace povrchu pískovce pro zamezení růstu mikroflóry, dotmelení poškozených částí kamene probarveným
minerálním tmelem, barevné sjednocení originálu a doplňků, hydrofilní konsolidace povrchu a oprava barevného zvýraznění písma
na čelní straně podstavce a na bláně nad tělem Krista.
O celém průběhu restaurátorských prací
byla pořízena fotodokumentace.
Na závěr celé akce byla vypracována restaurátorská zpráva a dílo bylo předáno zástupcům obce.
Oprava předmětné sakrální stavby byla
plně hrazena z finančních prostředků rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že celkové náklady za provedené práce činily částku ve
výši 87.000,- Kč.
Michal Veselský,
vedoucí odd. výstavby a majetku

Prosinec 2018

V pátek 7. září 2018 se v Hulíně konal 9.
ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná.
Dříve narození občané Tlumačova, Kvasic,
Hulína a Chropyně se mezi sebou utkali ve
sportu, dovednostech i vědomostech.
Osm přihlášených družstev čekalo stejné
množství disciplín. „O sportovní výkony příliš nejde. Hlavní je, aby se všichni dobře bavili a vše si maximálně užili. Každý rok přicházíme s jinými úkoly. Letos jsme například
shazovali kuželky, navlékali korálky, trefovali
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se balónky do kelímků nebo absolvovali slalom dvojic s míčem. Měli jsme pro seniory
také připravené vědomostní kvízy,“ uvedla za
organizátory předsedkyně Mikroregionu Jižní Haná paní Božena Hrabalová.
Zahájení se odehrálo na hulínském náměstí, kde byli přítomni nejen soutěžící, ale
i jejich podporovatelé či náhodní návštěvníci a hosté. Mezi nimi nechyběl starosta Hulína Mgr. Roman Hoza, starostka Chropyně
Ing. Věra Sigmundová, starosta Kvasic Lubomír Musil a starosta Tlumačova Petr Horka.
Po zahájení her se všichni v průvodu, za
doprovodu dechové hudby Hulíňané a mažoretek, přemístili do Městského kulturního střediska. Tam už začalo to opravdové
soutěžní klání.
Někteří senioři berou soutěžení vážně,
svým soupeřům nedají žádnou šanci. Jiní se
přišli hlavně pobavit, disciplíny zvládají bez
stresu a v pohodě. Naši „borci“ se umístili na
krásném 4. a 5. místě. Děkujeme za skvělou
reprezentaci obce Tlumačov.
Stejně jako v předchozích ročnících her
nechyběla kulturní vystoupení seniorů z jednotlivých obcí a měst. Naše ženy se představily ukázkou z baletu Labutí jezero.
Pak už následovala volná zábava na diskotéce pro starší a pokročilé.
Příští rok se opět sejdeme, tentokráte
v Chropyni.
Výsledková listina: 1. Hulín2 51 bodů, 2.
Hulín1 50 bodů, 3. Kvasice1 45 bodů, 4. Tlumačov1 35 bodů, 5. Tlumačov2 32 bodů, 6.
Chropyně 2 30 bodů, 7. Chropyně1 29 bodů
a 8. Kvasice2 28 bodů
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Místní fara má novou fasádu
Milí tlumačovští spoluobčané,
v letošním roce se opět o něco víc zlepšil vzhled středu naší obce. Přispěla k tomu
i obnova fasády fary a štítu stodoly. To vše
za finanční podpory některých firem a in-

Tlumačovská fara.

stitucí, mezi nimi i finančního příspěvku
z rozpočtu naší obce. Všem upřímně děkujeme a přejeme radostné Vánoce a vše dobré v novém roce.
tlumačovští farníci

Foto: KIS Tlumačov. 
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Ze života obce

Budova č.p. 65 se otevřela veřejnosti
V sobotu 22. září 2018 byla slavnostně otevřena budova č. p. 65 na náměstí Komenského. Symbolická páska byla přestřižena
za přítomnosti občanů naší obce a také hostů z Tlumačova na Domažlicku a Ďanové
na Slovensku.
Počasí už sice nebylo letní, nicméně mě
potěšila hojná účast vás občanů na této akci.
Jsem rád, že jste si nenechali ujít možnost
prohlédnout si novou budovu zevnitř a na
vlastní oči se přesvědčit o práci, která zde
byla odvedena. Řada z vás si jistě vyzkoušela některou z nabízených ukázkových hodin
cvičení nebo navštívila výstavu „Sto let zpátky v čase“ připravenou našimi pracovnicemi
v budově KIS.
Jak již bylo uvedeno v článku ze dne 3. 7.
2018 „Oprava objektu č. p. 65 na náměstí
Komenského“, stavebně byla předána budova č. p. 65 obci k 30. 4. 2018. Po tomto předání následovaly činnosti, které vedly k zajištění provozu nově rekonstruované budovy tak, aby bylo možné využívat její prostory k účelům, pro které byly navrženy. Jednalo se o vybavení místností pro různá cvičení
(jóga, tai-či, zumba,…), školení, kroužek železničních modelářů, o vybavení atria, šatny, technické místnosti, sociálního zařízení
a zejména o vybavení místnosti pro interiérové dětské hřiště pro děti. Vše se podařilo
a budova č. p. 65 od 1. října letošního roku
slouží občanům a široké veřejnosti. Počínaje 1. 10. začaly v prostorách budovy probíhat
kurzy, do nichž bylo možné se během měsíce září přihlásit. Některé z nich jsou již zcela
naplněny, v některých jsou ještě nějaká místa
volná. O aktuálním stavu nabídky kurzů se
můžete informovat přímo na KIS Tlumačov.
Pravděpodobně největším lákadlem pro
děti a jejich rodiče bude interiérové hřiště,
které je v budově umístěno. Svědčil o tom
velký zájem již při slavnostním otevření.
S provozní dobou a podmínkami jeho užívání se můžete seznámit na webových stránkách obce - http://www.tlumacov.cz/kis/
kis-interierove-hriste.php .
Budova č. p. 65 (pro kterou zatím hledáme vhodný název - viz anketa o názvu budovy) si prošla svým nelehkým vývojem. Z historie budovy se můžeme dozvědět, že v minulosti sloužila jako radnice, hospoda, šatlava,
škola, mateřská školka nebo družina. Sídlila
v ní pobočka spořitelny a svoji služebnu zde
měla také obecní nebo státní policie. Prošla
si i obdobím, kdy nebylo jasno o jejím osudu, pomalu chátrala a její stav začal volat po
opravě. Díky schválení částky 8.751.090 Kč
z rozpočtu obce zde dnes stojí rekonstruovaná budova, připravena plnit svou novou funkci občanům Tlumačova a být svým způsobem i ozdobou středu náměstí Komenského.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se
zasloužili o to, že budova znova ožila. Nechci
nikoho konkrétně vyjmenovávat, nerad bych
na někoho zapomněl. Jedná se totiž o širokou škálu lidí – od zastupitelů, kteří schváli-

li rozpočet, členů komise výstavby, přes projektanty, stavebníky, řemeslníky až po ty, kteří se zasloužili o naplnění budovy „životem“.

Slavnostní otevření.

Přejme si, ať nám tato nová budova žije co
nejdéle.
Petr Horka, starosta obce

Foto: KIS Tlumačov. 

Přijďte si s dětmi pohrát
do nové dětské herny v Tlumačově
Interiérové dětské hřiště – dětská herna
se nachází v místnosti č.4 budovy na nám.
Komenského č. p. 65 v Tlumačově, v těsné
blízkosti Kulturního a informačního střediska (KIS). Před vstupem do dětské herny je
nutno zaplatit vstupné ve výši 20,- Kč/osoba na recepci v budově KIS Tlumačov, nám.
Komenského 170. Na hřiště mají povolen
vstup děti ve věku do 12 let a menší než 150
cm v doprovodu dospělé osoby, která nese
za děti zodpovědnost.
Pro užívání hřiště platí Pravidla pro používání hřišť a Provozní řád hřiště, který je zpřístupněn na webu obce nebo přímo v herně.
Informace k provozu vám sdělí vedoucí

KIS p. Renáta Nelešovská, tel. 577 929 023,
724 368 378, e-mail: vedoucikis@tlumacov.
cz nebo p. Petra Šimoníková, tel. 577 929
023, 606 327 300, e-mail: kis@tlumacov.cz
Po zimní období, tj od 1. 11. do 31. 3. je
herna otevřena:
Pondělí 8:00 - 18:00
Úterý
10:00 - 18:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek
10:00 - 18:00
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

KIS Tlumačov
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Foto: KIS Tlumačov. 

Pietní setkání u sochy T. G. M.

Foto: KIS Tlumačov. 

Retro výstava.

Foto: KIS Tlumačov. 

V neděli, 28. října 2018, proběhla v naší obci
oslava 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Oslava byla zahájena v 15,30 hodin slavnostní koncertem žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž v sále Kulturního a informačního střediska. Na violoncello hrála Kateřina
Reková, na klavír Anna Švrčinová a na housle
Jakub Křivánek.
Starosta obce všechny přítomné pozdravil
a předal slovo Mgr. Michaele Samohýlové, učitelce ZŠ Tlumačov. Ta nás seznámila s průběhem vzniku společného státu Čechů a Slováků. V průběhu koncertu byla udělena Čestná
občanství a Ceny obce Tlumačov (samostatný článek).
V 17,30 hodin, po ukončení koncertu, vyšel
od kulturního střediska početný lampionový
průvod. Téměř hodinu se jako had vinuly pestrobarevné lampióny dětí ulicemi Tlumačova, se
zakončením u sochy našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Zde se konal závěrečný program oslav. Pietní setkání občanů zahájila Klára Šáchová skladbou pro flétnu od Jana Křtitele Vaňhala. Poté
zazněla československá hymna v pěveckém provedení Kristýny Odložilové. Starosta obce, pan
Petr Horka, ve svém projevu vzpomněl nejen výročí vážící se k 28. říjnu, ale také významné osmičky, které tvoří důležité milníky v historii naší
země. Společně pak s místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm položili věnec k soše T. G.
Masaryka. Čestnou stráž u sochy drželi členové SDH Tlumačov, dospělí a děti v tlumačovském hanáckém kroji.
Dále zazněla oblíbená Masarykova písnička
„Ach synku, synku“ v podání učitelky ZUŠ Otrokovice Jany Lukášové a její studentky. Žačky
ZŠ Tlumačov zase přednesly básničky k výročí.
Program ukončila hrou na flétnu opět Klára Šáchová skladbou od Antonína Dvořáka.
Krásnou tečku za slavnostním dnem udělal
velkolepý ohňostroj.
Děkujeme všem, kteří se oslav, i přes, nepřízeň počasí, zúčastnili. Poděkování patří také
pracovníkům obecní údržby, SDH Tlumačov
a všem účinkujícím a dobrovolníkům.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka vydalo při příležitosti stoletých oslav našeho státu
pamětní medaili. Medaile byla udělena, za dlouhodobou práci ve Sboru dobrovolných hasičů
v Tlumačově, těmto členům: Š. Hrtús, J. Zlatuška, M. Malár, V. Machovský, Z. Minařík, J.
Šnajdr, M. Šnajdr, V. Šnajdr, O. Šnajdr st., O.
Šnajdr ml., R. Šnajdar, M. Šedo st., R. Šedo, M.
Źák, M. Hlaváč, J. Adaszewski , Z. Virová, K.
Jánská a Z. Jonášková.

Lampionový průvod.
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KIS Tlumačov

Slavnostní odpoledne s předáváním ocenění občanům

Oslava sto let československého státu

Oslava 100 let vzniku ČSR v KIS.
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Nutno podotknout, že jsme si v naší obci již
od půlky září připomínali stoletou historii naší
země, a to retro výstavou s názvem „Sto let zpátky v čase“. Výstava měla velký úspěch, navštívili
ji nejen občané Tlumačova, ale i blízkého okolí.
Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

V neděli 28.10.2018 proběhlo v sále Kulturního a informačního střediska Tlumačov
při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa slavnostní odpoledne, na kterém byla předána ocenění občanům Tlumačova v podobě Ceny obce Tlumačov a udělení čestného občanství. Ocenění byla předávána starostou obce panem Petrem Horkou,
místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm
a tajemníkem Ing. Janem Rýdlem.
Zastupitelstvo obce Tlumačov na základě
návrhů, které byly podány k projednání, rozhodlo na svém zasedání dne 5. 9. 2018 o udělení nejvyššího ocenění v podobě čestného
občanství panu Josefu Klose a panu Zdeňku Ředinovi.
Pan Josef Klose navrhl a realizoval důležité atributy obce - znak obce a prapor obce
Tlumačov, včetně barevného řešení a schválení heraldickou komisí Parlamentu ČR. Byl
tvůrcem znaku obecní policie, pamětních tlumačovských denárů, uvítacích tabulí a mnoha dalších návrhů. Podílel se na změně vzhledu staré školy z roku 1911, hasičské zbrojnice a budovy KIS. Do historie obce se zapsalo náměstíčko vedle budovy obecního úřadu, jehož finální podoba je dílem pana Josefa Klose. Zpracoval také kapitolu o historii
obce Tlumačov.
Pan Zdeněk Ředina byl oceněn za jeho aktivní život ve prospěch spoluobčanů v naší
obci, za celoživotní aktivní činnost v organizacích a spolcích v obci Tlumačov a zvláště pak za obětavou práci v místní organizaci
českého zahrádkářského svazu, kterého je stále i přes svůj pokročilý věk aktivním členem.
Během slavnostního odpoledne byla předávána rovněž Cena obce Tlumačov, kterou
obdržel pan Josef Oharek. Panu Josefu Oharkovi jako členovi místního svazu chovatelů
poštovních holubů bylo ocenění uděleno za
dlouholetou poctivou činnost v chovu poštovních holubů a zejména za vynikající reprezentaci obce Tlumačov v oblasti chovatelství.
Cenu obce Tlumačov obdržely také členky hudebně dramatické skupiny s názvem Návraty. Jmenovitě paní Irena Janišová, Hana
Janoštíková, Zdena Gazdová a Mgr. Marie
Pečeňová. Ocenění jim bylo uděleno zejména
za dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci
a výbornou reprezentaci obce na kulturních
a společenských akcích nejen v Tlumačově ale i v blízkém okolí. Oceněné dámy jsou
navíc po dlouhá desetiletí neodmyslitelným
uměleckým doprovodem při vítání občánků
a při svatebních obřadech na obecním úřadě.
Celé slavnostní odpoledne, v jehož úvodu všechny přítomné hosty seznámila Mgr.
Michaela Samohýlová s důležitými okamžiky provázejícími vznik Československa, bylo
doprovázeno koncertními skladbami ve vynikajícím podání žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.
Ing. Jan Rýdel, tajemník obce

Slavnostní odpoledne.

Foto: KIS Tlumačov. 
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Foto: KIS Tlumačov. 

www.tlumacov.cz

KIS, SDH
KIS Tlumačov
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Rozsvícení vánočního stromu
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KIS Tlumačov

Noční pohádkový park
Na ukončení prázdnin pracovnice Kulturní
a informačního střediska připravily již tradiční akci „Noční pohádkový park“, která se konala v pátek 31. srpna 2018.

Slavnostní rozsvícení stromku.

V sobotu 1. 12. 2018 jsme přivítali na
tlumačovském náměstíčku advent rozsvícením vánočního stromu.
Vánoční jarmark se otevřel ve 14 hod.
a na náměstíčku se pomalu scházeli lidé,
aby nasáli vánoční atmosféru. Návštěvníci
si mohli zakoupit různé zboží a udělat tak
radost sobě i ostatním. Po celou dobu nám
k dobré náladě hrála skupina Gaudeon.
V 15 hod. nás potěšili svým vystoupením
žáci Základní školy Tlumačov, poté následovalo vystoupení dětí z místní mateřské
školy. Program zakončily žačky Základní
umělecké školy Otrokovice se svou učitelkou Janou Lukášovou. V půl páté děti nedočkavě vyhlížely příjezd svatého Mikuláše se svou družinou, který k nám přijel krásným kočárem s koňmi. Po cestě se
nám zatoulal Anděl, ale děti ho svým hlasitým voláním zavolaly mezi nás. Mikuláš
společně s dětmi vypustil balónky s přáním Ježíškovi a hned se svou družinou dali
do práce. Děti říkaly básničky, zpívaly písničky a za to byly odměněny. Těm zlobivým domluvil čert a musely slíbit, že se
polepší. Dětem i rodičům byla umožněna
projížďka kočárem s koňmi, ve kterém přijel sám Mikuláš.
Od 14 do 17 hod. byl veřejnosti zpřístup-

Slavnostní rozsvícení stromku.
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něn tlumačovský kostel.
Kolem páté večerní hodiny už všichni
nedočkavě čekali na slavnostní okamžik,
kdy pan starosta Petr Horka pomocí zvonečků společně s občany rozsvítil vánoční strom.
KIS Tlumačov, organizátor akce, děkuje
všem, kteří pomohli s touto tradiční kulturní akcí: pracovníkům údržby OÚ Tlumačov za výbornou přípravu celé akce, SDH
Tlumačov za nabídku jídla i pití, Zemskému hřebčinci Tlumačov za zapůjčení kočáru s koňmi, Restauraci Schodky za občerstvení, farnosti Tlumačov za zpřístupnění kostela a spoustě dobrovolníkům za
nezištnou pomoc.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

Foto: KIS Tlumačov. 

Slavnostní rozsvícení stromku.
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Malý trpaslík.

U Ferdy.

Foto: KIS Tlumačov. 

Lovíme rybičky.

Foto: KIS Tlumačov. 

Návštěva v pekle.

Foto: KIS Tlumačov. 

Foto: KIS Tlumačov. 

U vstupu děti přivítala pirátka společně s kočičkou, a ty jim rozdaly kartičku se stanovišti.
Každý si mohl vybrat přívěšek na krk buď s rybičkou, ježkem, slonem či kolečkem.
Potom se děti vydaly na cestu pohádkou. Na
začátku je přivítali dva klauni, první úkol děti
dostaly vybrat kostky podle barviček a přemístit je do koše. Ferda Mravenec společně s Beruškou pro ně měli nachystáno stavění komínu z kostek podle velikosti. Z dálky už mohly
vidět další stanoviště s rodinou Simpsonových,
kde musely skládat z rozstříhaných kartiček postavy ze seriálu.
Vodník s Rusalkou chytali společně s dětmi
rybičky na udici. O kousek dál čekala pro letošní rok děti novinka v podobě krásné Sněhurky
se třemi trpaslíky. Děti měly za úkol koulet kolem stromu „jablíčko“. U Kohoutka a Slepičky
děti přenášely zrní z místa na místo. Před strašidelným peklem je pozdravil sám pan Král se
svou Královnou a zde děti skládaly pěnové puzzle. Konec pohádkové stezky patřil jako vždy
pekelníkům. Děti házely kostky do pekelného
chřtánu a kdo se netrefil, skončil v pytli a zůstal
s čerty v pekle. U každého ze stanovišť děti dostaly za splněné úkoly sladkou odměnu. Na závěr odevzdaly u pirátky vyplněné kartičky s razítky a dostaly za statečnost sladkého Brumíka.
O občerstvení pro všechny se postarala paní
Jana Skopalová.
Děkujeme chlapům z údržby a velké díky patří všem účastníkům, kteří pomáhají při této
akci dobrovolně a ve svém volném čase. Bez
nich by se tato akce neuskutečnila. Zvlášť dík
patří chlapům do pekla, kteří mají s jeho chystáním nejvíc práce. Ale pánové stojí to opravdu za to!
Nové kostýmy a doplňky byly zakoupeny z financí, které se vybraly z Mikulášské pochůzky.
Těšíme se příští rok opět v pohádce.
Petra Šimoníková,
kulturní pracovnice KIS Tlumačov

www.tlumacov.cz

ZŠ Tlumačov

Romeem a Julií
na vlastní kůži

jich velkolepé představení už nemohli připomenout. Plánujeme tedy využít další nabídky a potěšíme svým entuziasmem naše nej-
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starší spoluobčany a dále také klienty Senioru v Otrokovicích.
Mgr. Tereza Šimoníková, učitelka ZŠ

Žáci osmého ročníku předvedli, že i vážné drama může být zábavou, a rozhodně se
nejednalo o derniéru!
V rámci výuky literatury, a především ve
svém volném čase secvičili osmáci dramatizaci známé Shakespearovy hry a rozhodli
se s ní vystoupit dne 22. 9. 2018 na slavnostním otvírání nové budovy č. p. 65 na nám.
Komenského.
Jejich výkon vzbudil velký úspěch, a proto se při příležitosti stého výročí založení
ČSR konala další představení speciálně pro
celou školu.
Vzhledem k nadšení samotných účinkujících by byla velká škoda, kdybychom si je-

Výročí republiky
V pátek 26. října 2018 se na místní základní škole uskutečnil netradiční den pro děti 1.
stupně. V tento den nezasedly do lavic jako
obvykle, ale těšily se na poutavý a zábavný
program, který jim přiblíží historii vzniku
Československa.
Na prvním stupni věnovali projektu dopolední vyučovací hodiny. Prvňáčci si povídali,
jak vypadají naše barvy na státní vlajce. Pod
jejich šikovnýma ručkama vznikala velmi pěkná srdíčka v barvách trikolóry. Děti 2. třídy
si připomněly slova a emotivní melodii naší
státní hymny, všechny se shodly na tom, že je
jedna z nejkrásnějších. Vypracovaly pracovní
list, v němž se učily poznávat další státní symboly. Třetí a čtvrtá třída si hravou formou pomocí hry puzzle oživila významné osobnosti
uplynulých sta let, v animovaném seriálu Dějiny udatného českého národa jim jejich průvodce, český lev, prozradil, jak to tehdy bylo
se vznikem našeho samostatného státu a poté
žáčci psali ve skupinách svá přání České republice k narozeninám. Pátá třída si přiblížila historii vzniku samostatného Československa divadelním pásmem nazvaným „Co vyprávěla naše republika“, v němž připomněla nejdůležitější momenty, ať už radostné či
méně radostné, přesto dotýkající se našeho
národa po celé staletí. I přes počáteční rozpaky a trochu té zdravé trémy se s tímto úkolem žáci poprali na výbornou a sklidili nejenom potlesk, ale i pochvalná slova svých kamarádů, vyučujících a vedení školy. Připojili se k nám i někteří žáci 2. stupně, a své kooperativní schopnosti prokázali při velkých
třídních projektech. Jedni psali zajímavé skupinové práce mapující životy T. G. Masaryka,
E. Beneše, M. R. Štefánika, jiní nezapomněli na naše sportovce a mnohé další osobnosti století, na které můžeme být právem hrdi.
Výsledkem se stala poutavá prezentace, která bude zdobit prostory naší školy.
Všichni školáci se do projektu pustili s velkou chutí a za svou práci si zaslouží velkou
jedničku.

Prosinec 2018

Školní divadlo.

Foto: KIS Tlumačov. 
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MŠ Tlumačov, DDM Sluníčko

Jezdíme do solné jeskyně
S nástupem podzimu a očekávaných virόz
a nachlazení, které nás v toto ročním období určitě potkají, jsme se rozhodli, že budeme pokračovat jako každý rok ve výjezdech
do solné jeskyně do nedalekých Otrokovic.
Společně se skupinou 10 dětí jsme ve středu
3.10.2018 zahájili sérii výjezdů za zdravím.
Solná jeskyně je plná soli a solných kamenů, bublajících vodních pramínků, které způsobují, že se sůl vypařuje a tyto výpary potom děti při hře vdechují. Jejich imunita by
se měla zvýšit a měly by být odolnější proti
virovým nákazám a nemocem. Proto výjezdy několikrát po sobě opakujeme, aby byl
inhalační účinek co největší. V době pobytu
dětí v jeskyni probíhají volné hry s autíčky,
lopatkami, kýblíky, děti se mohou svézt na
malé skluzavce nebo v klidu odpočívat v polohovacích křeslech a relaxovat při uklidňující hudbě. Po 45 minutách čistého pobytu se
vracíme mikrobusem zpět do MŠ přímo na
dobrý oběd. Výjezdy do solné jeskyně probíhají od začátku září až do února, než se prostřídají všechny děti z MŠ ve třech po sobě
jdoucích turnusech.
Hana Janoštíková,
ředitelka MŠ Tlumačov

V solné jeskyni.

Foto: MŠ Tlumačov. 

Soutěž v aerobiku

Výročí republiky.

Poděkování patří také vyučujícím, kteří si
pro děti připravili zážitkový program, i vedení
školy, neboť se snaží v maximální míře podporovat učitele v jejich snaze nabízet dětem
kvalitní formy vzdělávání.
Co říci závěrem? Projektový den splnil
svůj cíl, upevnil v dětech povědomí o historických událostech naší země. Přiblížil jim

Foto: ZŠ Tlumačov. 

významné události z našich dějin, které Českou republiku formovaly a utvářely. Věříme,
že velká výročí spojená s naší zemí nám dávají jedinečnou příležitost připomenout si, kdo
jsme, a zamyslet se nad tím, kam vlastně směřujeme a jaké jsou naše skutečné hodnoty…
Mgr. Lenka Vernerová

V sobotu 3. listopadu 2018 se konal 6. ročník soutěže v aerobiku jednotlivců v Tlumačově. I letos přijelo na soutěž okolo 250 cvičících
z celé Moravy. Tlumačovské kolo je jedním ze
základních kol soutěže Aerobic Tour, která je
rozdělena do několika věkových kategorií. Na
všechny soutěžící dohlížela 5členná porota, která hodnotila několik kritérií, jako techniku, přesnost zachycení cviku, nasazení a výraz. Přítomní diváci vytvářeli skvělou atmosféru, což vyburcovalo cvičící ke skvělým výkonům. Porota vše
pilně sledovala a neměla vůbec jednoduché rozhodování. Vybrala vždy ze základního kola daný
počet postupujících do finále, kde byla sestava
ještě o něco náročnější než v základním kole.
Z finálového kola pak bylo vybráno v každé kategorii 6 nejlepších. Všichni soutěžící si odváželi krásné dárečky od sponzorů a partnerů akce.
Nejlepší soutěžící si odváželi navíc medaile za
umístění. Velké poděkování patří Obci Tlumačov za finanční podporu této akce. Taktéž velké poděkování patří Městu Otrokovice, Zahradnictví Talaš, firmě Enii-nails, Golden Appel Cinema, firmě Noventis, restauraci Schodky Tlumačov, Aerobic-shop.cz, Nestlé, Síť 21 a České
průmyslové zdravotní pojišťovně za krásné dárečky. Děkujeme všem pomocníkům, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci akce a také místním hasičům za spolupráci. Nyní už začínáme
pilně trénovat na soutěž skupinových choreografií. Všechny srdečně zveme na naše základní kolo „O pohár starosty obce Tlumačov“, které se bude konat v sobotu 6. 4. 2019 ve Sportovní hale v Otrokovicích. Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí odloučeného pracoviště Tlumačov
DDM Sluníčko

Soutěž v aerobiku.
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Soutěž v aerobiku.

Foto: DDM Sluníčko. 

Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy v Tlumačově.

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce,
který přichází.
Krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok
plný pohody a klidu
vám přejí pracovníci DDM Sluníčko

www.tlumacov.cz

Ze života obce
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ZH Tlumačov, zahrádkáři

Jak jsme prožili rok 2018 v Klubu seniorů Tlumačov

Zahrádkáři informují

Byl to již sedmý rok naší činnosti. Scházeli jsme se každé druhé úterý v měsíci v rekonstruovaném Klubu obce na Zábraní. Na
začátku každé schůzky informujeme o tom,
co se událo na minulé schůzce i o akcích,
které proběhly v uplynulých dvou týdnech
a plánujeme další činnost. Nejvíce se připravujeme na zájezdy (dostáváme příspěvek od
obce a moc za to děkujeme). Letos jsme společně navštívili termální lázně na Slovensku
Velký Meder, horskou chatu a termály Oravice i s noclehem a prosincový zájezd na vánoční trhy v Uherském Hradišti. Tentokrát
byl spojený s návštěvou kostela v Sazovicích
a tradičně zakončen ochutnávkou vína v Polešovicích.
Letos jsme absolvovali dvě velmi zajímavé exkurze – Pivovar Záhlinice, provázel nás
pan Fr. Šmíd. Po zajímavých informacích
a prohlídce jsme absolvovali i ochutnávku
produkce. Navštívili jsme i výrobní prostory
firmy na výrobu kancelářských židlí a sedaček RIM v Tlumačově, byli jsme překvapeni
výrobou, kterou nás provedl pan Vl. Bucňák
s velmi zajímavými informacemi. Po ukončení exkurze jsme se zastavili na hřbitově.
Vzpomněli jsme na všechny, co chodili do
klubu, ale nejvíce na Jaroslava Němce, který nás opustil v tomto roce. Byl při založení klubu, hodně se angažoval při zajišťování
činnosti, hodně nám chybí.
Členové klubu mají rádi i přednášky z různých oborů - např. přenášku z intervenčního centra ve Zlíně o násilí páchané na seniorech, příběh o Titanicu, cestování manželů

Celý rok 2018 jsme prováděli drobné
opravy a údržbu pálenice podle toho, co
bylo potřeba udělat. Ve spolupráci s OÚ
Tlumačov a KIS Tlumačov jsme uspořádali již tradiční košt pálenek a bramborového salátu v sobotu 20. 1. 2018.
V měsíci březnu jsme schválili na výroční schůzi plán práce, poseděli a povykládali si o dalších našich akcích. Průběžně,
dle potřeby naši muži ošetřovali sad, který
byl vysazen na pozemku u pálenice. Revizní komise provedla revizi majetku a financí a vše bylo shledáno v pořádku. Pomocí
dotace obecního úřadu jsme koupili čmelín
a čmeláky, které jsme umístili v sadu. Čmeláci jsou velmi dobří opylovači rostlin nejen naší zahrady, ale i v širokém okolí a létají i za nepříznivého počasí. V únoru jsme
pro zahrádkáře i veřejnost společně s kulturním a informačním střediskem uspořádali přednášku o pěstování jahod. Přednášející byl pan ing. Jaroslav Oborný.
20. dubna 2018 se žáci ZŠ Tlumačov zúčastnili okresního kola celostátní soutěže
„Mladý zahrádkář“ v Holešově. Naše děti
jezdí na soutěž do Holešova, protože na
okrese Zlín tuto soutěž nikdo neorganizuje a organizátoři paní Čablová a pan Pecháček jsou tak hodní, že nám umožňují účastnit se jejich soutěže. Letos jely 4 děti starší kategorie – Marek Šumbera, Marek Skácel, Jolana Kozumplíková a Patricie Chovancová. Děti na soutěž připravila a doprovázela paní učitelka Mgr. Naděžda Urbánková. Soutěž je to poměrně těžká, žáci
musí prokázat jak teoretické, tak praktické znalosti - test a poznávání rostlin, semen, sadby, květin, keřů, stromů... Letos se
nejlépe umístil Marek Šumbera - 15. místo z 36 soutěžících. Děti tato soutěž baví,
rádi na ni jezdí už i proto, že všichni účastníci jsou odměněni různými věcmi, týkající se zahrádkářství.
Pokud se opravovala budova Klubu obce
na Zábraní, půjčili jsme naši klubovnu v pálenici na schůzky seniorů. V červnu jsme
uklidili pálenici a okolí pálenice a sešli jsme
se u táboráku, protože si myslíme, že takové
setkání členů má smysl a je pro členy důležité. Pálit pálenky jsme začali už v měsíci
srpnu a zájem o pálení je pořád dost velký.
V tomto měsíci jsme začali také moštovat.
O tuto službu byl v letošním roce také velký zájem. Moštovat jsme skončili koncem
října. Jezdili k nám zákazníci z celého okolí Zlín, Kroměříž, Holešov, aj. V letošním
kalendářním roce jsme se rozhodli, že neuspořádáme výstavu ovoce, zeleniny a květin – obsazený Klub obce na Zábraní. Spolupracujeme s naším US ČZS Zlín účastí
na okresní konferenci. V měsíci září jsme
podpořili okresní výstavu konanou v Machové, vzorky ovoce, zeleniny, bylinek i květin. Naše účast na výstavě byla hodnocena
velmi kladně. Po celou vegetaci př. Dufek

Márových, pěstování jahod. Děkujeme pracovnicím KIS, které je pro občany Tlumačova organizují.
Také se snažíme zapojit do dalších akcí pořádaných obcí. Na obecním plese jsme předvedli svůj tanec s chodítky, přispěli k výzdobě velikonočního stromu, vyjádřili jsme se
k výběru a umístění cvičebních strojů (už
jsme si je i vyzkoušeli). Účastníme se výstav
(např. dřevěné vyřezávané výrobky, 100. výročí republiky, akce Den pro celou rodinu,
Košt pálenek a bramborových salátů.
K největším akcím patří Hry seniorů Mikroregionu Jižní Morava letos konané v Hulíně. Naše dvě družstva obsadila 4.a 5.místo. Předvedli jsme kulturní vystoupení, na
které jsme se hodně připravovali a hlavně
hodně bavili.
V menších skupinách chodíme do divadla
a kina ve Zlíně, na turnaj v petanque v Luhačovicích a v Otrokovicích. Navštívili jsme

tradičně Májovou pouť v Otrokovicích - pan
starosta nás osobně přivítá a zasílá nám Otrokovické noviny – děkujeme.
Naši zástupci se zúčastnili Krajské konference ve Zlíně s názvem Aktivní senioři ve
Zlínském kraji 2018 (zúčastnil se i hejtman
ZK pan Čunek). V klubu pak předáváme získané informace.
Přímo na schůzkách se bavíme hraním
bowlingu, nově cvičením na židlích s míčky, šipkami, uspořádali jsme i košt marmelád (18 vzorků), opékání špekáčků. Žáci ZŠ
Tlumačov předvedli své kulturní vystoupení
při oslavách MDŽ.
Poslední schůzka v kalendářním roce je
se slavnostní večeří, koláčky, stromečkem
i s dárečky. A to už máme i plány a přání
na rok 2019. Hodně zdraví a pohody v životě přejeme nejen sobě ale všem občanům
Tlumačova.
Ladislava Šoltysová, Vedoucí KS Tlumačov

Martinské hody
Oslava Martinských hodů už patří neodmyslitelně k naší obci. V neděli 11. listopadu,
přesně na svátek sv. Martina, jsme se sešli na
přátelském setkání na náměstíčku a v sobotu 17. listopadu 2018 byla degustace svatomartinských vín.
V neděli se konala v kostele sv. Martina
slavnostní mše, na kterou zavítala vzácná návštěva: pan Antonín Hráček, ředitel pastoračního domu Velehrad. Dům se nachází v Itálii v krásném horském údolí v obci St. Martin/Gsies v nadmořské výšce 1310 m. n. m.
nedaleko od Welsbergu. Po mši jsme na náměstíčku přivítali studenty z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Jsme rádi, že k nám
zase zavítali společně s Martinem na bílém
koni. Sice to neznamenalo, že sněžilo, ale
opravdu přijel.
V sobotu pouze 37 návštěvníků přišlo „koštovat“ mladá svatomartinské vína. K tomu
jim hrála k poslechu i tanci cimbálová muzika Dubina a kdo měl chuť a hlad, mohl si pochutnat na huse se zelím a knedlíkem. Děkujeme panu Pavlu Ocknechtovi z firmy Global
Chropyně za dodání vína i hus.
Renáta Nelešovská,
vedoucí KIS Tlumačov

Prosinec 2018

Foto: KIS Tlumačov. 
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ZO ČZS A KIS TLUMAČOV
VÁS ZVE NA

TLUMAČOVSKÝ KOŠT PÁLENEK 2019
A KOŠT CHUŤOVEK
SOBOTA 26. LEDNA 2019 V DOBĚ OD 14 - 17 HOD.
KLUB OBCE NA ZÁBRANÍ.
VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V 18 HODIN.

SBĚR VZORKŮ (1/2 LITRU PÁLENKY)
PROBĚHNE V PÁTEK 25. LEDNA 2019
OD 16 – 18 HOD. SBĚR VZORKŮ CHUŤOVEK
(60 KS – JEDEN DRUH) BUDE
V SOBOTU 26. LEDNA 2019 OD 13 – 14 HOD.
V KLUBU OBCE NA ZÁBRANÍ.
(POZN. 1 SOUTĚŽÍCI – JEDEN DRUH CHUŤOVEK)

Martinské hody.

Foto: KIS Tlumačov. 

U CHUŤOVEK BUDEME HODNOTIT NEJEN
CHUŤ, ALE I VZHLED.

sekl trávu okolo pálenice i v sadu. I nadále pokračovalo ošetřování sadu, zalévání
stromků v suchém letošním roce, hnojení
stromků, postřik, sklizeň švestek. Kalendářní rok uzavřeme tradičním Vánočním posezením zahrádkářů. Stárne a ubývá nám
členská základna, proto bychom mezi sebou rádi uvítali nové mladé členy, už proto,
že děláme důležité služby pro občany– pálení, moštování.
Mgr. Jiřina Vrtalová

Zlínští jízdní policisté
se přestěhovali po dvaceti pěti letech
z Pozlovic do Tlumačova
Oddělení služební hipologie Zlín dnes oficiálně zahájilo svou činnost v Zemském hřebčinci. Získalo tam kvalitnější zázemí pro jezdce i zvířata.
V Pozlovicích na Zlínsku byli jízdní policisté v provizoriu. Hlavním důvodem přesunu byly tedy nevyhovující podmínky pro
koně i jezdce.
Zemský hřebčinec v Tlumačově policistům
vyšel vstříc. Nyní mají k dispozici lepší stáje pro koně, zázemí pro policisty a výcvikový areál. Tady koně s jezdci cvičí skoky, překonávání překážek anebo reakce na střelbu
či kouř z dýmovnic.
„Máme zde vše, co potřebujeme. Nejdůležitější je výcvik služebních koní, Tlumačov
disponuje velkou jezdeckou krytou halou,
má dvě velká kolbiště venkovní, pro výcvik

Slavnostní otevření oddělení.

je zde dostatek prostoru a je to kvalitní zázemí,“ řekl vedoucí oddělení služební hipologie Zlín Dalibor Břečka.
Oddělení má zatím sedm služebních koní.
Brzy dostanou osmého, který chybí do plného počtu potřebného pro hlídkování. Z těchto
osmi koní tak policisté sestavují čtyři hlídky.
Zajímavostí je, že v České republice mají
jízdní policisty pouze ve Zlínském a Jihomoravské kraji a také v Praze.
Na Zlínsku policisté na koních uskutečňují běžnou denní hlídkovou činnost především
v nedostupném terénu, jako jsou například
chatové oblasti, účastní se nejrůznějších pátracích akcí a samozřejmě při zajištění fotbalových zápasů a demonstrací. Jízdní policisté také často vystupují na jezdeckých dnech.
Miroslav Urubek

Foto: T. Havlíčková. 

www.tlumacov.cz

Ze života obce, Inzerce

Poděkování
Mysliveckého
sdružení
Hék Tlumačov
Jménem Mysliveckého spolku Hék Tlumačov bych rád poděkoval všem návštěvníkům 2. ročníku zvěřinových hodů pořádaných dne 23. září 2018 naším sdružením na Klubu obce na Zábraní.
Mile nás překvapil opravdu velký zájem
o tuto akci. Přestože jsme po loňských
zkušenostech navýšili počet porcí o více
než jednu třetinu, zájem o zvěřinové speciality byl mnohem větší. Úspěch měla
též vzduchovková střelnice, ale i další doprovodný program pro děti. Taktéž děkuji všem sponzorům - tlumačovským podnikatelům, firmám, ale i jednotlivcům, kteří
přispěli věcnými dary do bohaté tomboly.
Věříme, že nám zachováte přízeň i v následujících ročnících a my zase budeme
dělat vše pro Vaši spokojenost. Příští rok
se na setkání s Vámi těšíme tentokrát již
v termínu na konci prázdnin.
Na závěr přeji všem občanům krásné
a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších.
Vladimír Vlček, předseda
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Navoněný kontrolor
Tento příběh se skutečně stal v době, kdy
bylo všechno a všude pečlivě kontrolováno
a evidováno. Tomu se nevyhnuli ani chovatelé poštovních holubů. Ti byli pod kontrolou zvláště důslednou, protože chov poštovních holubů spadal pod Svazarm a ten pod
armádu. Každý chovatel a jeho holubi byli
důsledně evidováni a následně přísně kontrolováni. Evidence poštovních holubů se podávala každý rok v lednu na evidenčních listech, a to v trojím provedení. Na nich museli být uvedeni všichni holubi, tito museli
mít kroužky, kde bylo vyznačeno: rok narození, číslo základní organizace a číslo holuba. Žádný jiný holub na holubníku nesměl
být. Chovatel evidenční listy musel pravdivě
vyplnit, byl však důrazně upozorněn na důsledky v případě nějakých nesrovnalostí. Důraz byl kladen na to, aby nebyli na holubnících holubi bez kroužků nebo bez průkazu
o vlastnictví. Takto vyplněné evidenční listy
byly předány předsedovi základní organizace,
byly jím zkontrolovány, podepsány a doručeny na krajský výbor Svazarmu. Jeden list zůstal na Svazarmu, jeden v ZO a jeden musel
mít chovatel, vždy připravený pro případnou
kontrolu. Kontroly byly prováděny neočekávaně. V těchto bývali vždy: přísný kontrolor
ze Svazarmu, dva členové výboru ZO a příslušník VB. A taková kontrola přišla i na tenkrát desetiletého Lojzu. Lojza byl i přes dětský věk holubářem tělem i duší a byl by pro
holuby udělal cokoliv. Vše kolem holubů bral
nadmíru vážně. Jednoho dne, byla to neděle,
si Lojza užíval volného dne se svými miláčky,
když kdosi rázným boucháním na vrata stavení se pokoušel o vstup dovnitř. Šel otevřít
a málem omdlel. Ve vratech stáli čtyři chlapi. Dva sice znal, ale co ti druzí dva cizí a jeden v uniformě VB. Lojza začal tušit, co asi
bude. Cizí pán se přísně představil jako kontrolor a že bude provedena kontrola poštovních holubů. Lojza měl srdce až v krku, ale
přesto byl i pyšný, že je brán jako řádný chovatel poštovních holubů. Což bylo touhou
v této době skoro každého kluka. Mezi vrstevníky to bylo něco, být opravdovým chovatelem poštovních holubů.
Mezi tím se kontroloři přesunuli na holubník, vše bylo důsledně zkontrolováno a bylo
v pořádku. Pak se komise přesunula na dvůr.
Byl to ve své době běžný venkovský dvůr se
vším všudy, i když byl i trochu zdevastovaný,
neboť tu již několik let chyběl hospodář. Byl
již několik let mrtev a tak tu Lojza hospodařil sám. Bylo mu necelých deset let. Byla to
padesátá léta, která měla velký podíl na tom,
co jsme v té době prožívali.
Toto nedělní dopoledne by zapadlo v zapomenutí, kdyby osud pana kontrolora, ne-

byl naplněn. Nejen, že provedl řádnou a důslednou kontrolu na holubníku, ale zajímaly ho i v tu dobu již opuštěné chlévy, ze kterých byl dobytek již dávno ukraden. Velkoryse se procházel po celém stavení. Ale chybička se vloudila. Při procházení kolem hnojiště, které zůstalo v původním stavu. Asi nevěděl, že u každého hnojiště se nachází žumpa na kejdu, která byla 3 m hluboká. Na neštěstí či štěstí v předešlé noci řádně napršelo, což zapříčinilo, že do žumpy přibylo
vody a která zvedla dřevěné víko a odsunula
ho o kousek dál, než původně bylo. Zvědavý
kontrolor, jist si, že došlápne na pevné a suché místo, rázným a jistým krokem šlápl na
toto místo. Než se stačili zbylí členi kontroly
vzpamatovat, hlavní kontrolor nikde. Vzhledem k hloubce žumpy úplně zmizel a na hladině se dělaly jenom jakési vlny. Během pár
vteřinek se cosi objevilo, zvedla se vrstva
tlející slámy a zavál ten správný venkovský
ozon. Z žumpy se drápal chlap, ale už to nebyl ten komisní kontrolor. Na hlavě měl korunu z tlející slámy, byl celý hnědý a smrděl.
V tu chvíli z Lojzy spadlo napětí z kontroly
a první se mu snažil pomoci. Za pomoci zbylých, kteří zprvu byli jak zkoprnělí, se kontrolor vydrápal z žumpy ven. Noční déšť, nejen že zvedl víko od žumpy, ale také naplnil
plechovou vanu vodou, která byla na náspu
pod okapem. Tady mu byla poskytnuta první pomoc. Tak, jak byl vlezl do vany, co se
dalo, trochu vypral, vykroutil a za utajeného
smíchu ho zbylí někam odvedli. Po kontrolorovi zbyly jenom mokré šlápoty směřující
kamsi do dědiny, smrad a Lojzovi vzpomínka
na dětství. Teprve po létech si to někdy rádi
účastníci připomínali, zasmáli se a zavzpomínali na pěkné či škaredé časy.
Je možné, že touto povídkou někomu připomenu doby minulé, je totiž napsána podle skutečnosti. Jenom je veliká škoda, že většina tenkrát přítomných již nežije. Za Lojzu musím napsat, díky Vám všem, kteří ještě žijete a hlavně těm, kteří jsou již mrtví, se
kterýma jsem mohl prožít i tento příběh. Ať
bylo, jak bylo, tak se to stalo. Na důkaz pravdivosti, uvádím osoby a obsazení. Kontrolor
ze Svazarmu byl pan Janiš Miroslav st. a pan
Śivel Václav, příslušník VB byl Regent Josef
a 10-ti letý Lojza - Kolaja Bedřich ml. s chovateli poštovních holubů.
Bedřich Kolaja
Do roku 2019 přejeme všem občanů Tlumačova a čtenářům Tlumačovských novinek příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se vám v roce
2019 daří vše k vaší spokojenosti.
Redakční rada Tlumačovských novinek

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Periodický tisk samosprávného celku. Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004. Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572,
DIČ: CZ00284572. Redakční rada: Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Jiřina Vrtalová a Renáta Nelešovská. DTP a layout: Jiří Vysloužil.
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 1. 3. 2019.

